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இலங்ககயின் பரந்தளவான ததகவககள கதாடர்ச்சியாக 
நிகறதவற்றிவரும் இந்திய உதவிகள் 

2022ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவால் இலங்கைக்கு வழங்ைப்பட்ட 3 
பில்லியன் அமெரிக்ை மடாலருக்கும் அதிை மபறுெதியான மபாருளாதார 
உதவியானது இலங்கை ெக்ைளினதும் அரசாங்ைத்தினதும் 
பரந்தளவிலான ததகவைகள நிகைதவற்றுவதில் ெிைவும் வலுவான 
ஆதாரொை ைாணப்படுைின்ைது.  

2.  உணவுப் மபாருட்ைள், ெருந்துைள் ெற்றும் ஏகனய அத்தியாவசிய 
மபாருட்ைகள மைாள்வனவு மசய்வதற்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ட ஒரு 
பில்லியன் அமெரிக்ை மடாலர் ைடனுதவி திட்டொனது ஏற்ைனதவ 
நகடமுகையில் உள்ளதுடன், அத்திட்டத்தின் ைீழ் புதுவருடத்கத 
முன்னிட்டு வழங்ைப்பட்ட 16000 மெட்ரிக்மதான் அரிசி நாடளாவிய 
ரீதியில் உள்ள சததாச விற்பகன நிகலயங்ைள் ஊடாை விநிதயாைம் 
மசய்யப்பட்டு வருைின்ைது. இச்சலுகைக் ைடன் அடிப்பகடயில் 
இந்தியாவால் வழங்ைப்படவுள்ள மபாருட்ைள் குைித்து இலங்கை 
அரசாங்ைத்தினால் தீர்ொனிக்ைப்படுைின்ைது.  அத்துடன் இலங்கை 
அரசாங்ைத்தின் முன்னுரிகெைளுக்கு முக்ைியத்துவெளித்து இந்திய 
அரசாங்ைம் இந்த விநிதயாைங்ைகள தெற்மைாண்டு வருைின்ைது. 
இவ்வாைான ைடன் உதவித் திட்டத்தின் ைீழ் அரிசி ெற்றும் உணவுப் 
மபாருட்ைள்,  ெருந்துைள் ெற்றும் உற்பத்தித்துகை சார்ந்த 
மூலப்மபாருட்ைள் தபான்ைகவயும் ஏகனய மபாருட்ைளுடன் தெலதிை 
மதாகுதிைளாை விநிதயாைிக்ைப்படுைின்ைன. 

 

 3.   அது ொத்திரெல்லாெல் டீசல், மபற்தைால் ெற்றும் விொன 
எரிமபாருள் தபான்ை மபற்தைாலிய மபாருட்ைகள மைாள்வனவு 
மசய்வதற்கு 500 ெில்லியன் அமெரிக்ை மடாலர் மபறுெதியான 
ெற்மைாரு ைடன் உதவித் திட்டம் வழிசகெப்பதுடன் இதன் ைாரணொை 
பல்தவறு வகை எரிமபாருட்ைளுடனான 9 மதாகுதிைகள 
வழங்குவதற்கு வழிதைாலப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு வழங்ைப்பட்ட 



மபற்தைால் ெற்றும் டீசல் தபான்ைகவ நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள 
1300 CEYPETCO எரிமபாருள் நிரப்பு நிகலயங்ைள் ஊடாை வழங்ைப்பட்டு 
இலங்கையின் 25 ொவட்டங்ைளிலும் உள்ள ெக்ைளுக்கு 
விநிதயாைிக்ைப்படுைின்ைது. இக்ைடன் உதவித் திட்டத்தின் ைீழ் 
ைிட்டத்தட்ட 400,000 மெட்ரிக்மதான் எரிமபாருள் இதுவகர 
விநிதயாைிக்ைப்பட்டிருப்பதுடன் தெலும் பல மதாகுதி எரிமபாருள் 
விகரவில் வந்தகடயவுள்ளன. 

4.  ஆசிய ைணக்குத் தீர்வை ஒன்ைியத்தின் ைீழ் இந்திய ரிசர்வ் 
வங்ைிக்கு இலங்கை ெத்திய வங்ைியால் மசலுத்தப்படதவண்டிய 
நிலுகவத் மதாகையான 1 பில்லியன் அமெரிக்ை மடாலர் 
மைாடுப்பனகவ 2022 ொர்ச் வகரயில் ஒத்திகவத்தகெயின் ைாரணொை 
இலங்கையின் அந்நிய மசலாவணி இருப்பானது தெலும் 
வலுவகடந்துள்ளது. இந்நிதிசார் நடவடிக்கையானது தற்தபாகதய 400 
ெில்லியன் அமெரிக்ை மடாலர் நாணய பரிொற்ைம் ஊடாை தெலும் 
வலுவூட்டப்பட்டதுடன் 2022 ஏப்ரல் 18ஆம் திைதி முதல் மூன்று 
ொதங்ைளுக்கு நீடிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

5.  பல்தவறு வடிவங்ைளிலான மபாருளாதார உதவிைள் ஏகனய 
ஆதரவுைள் மூலொை தெலும் வலுவாக்ைப்பட்டுள்ளன. 2022 ஏப்ரல் 
29ஆம் திைதி ஒரு மதாகுதி  ெருந்துைள் ெற்றும் ெருத்துவ மபாருட்ைள் 
உயர் ஸ்தானிைர் மைௌரவ தைாபால் பாக்தல  அவர்ைளால் சுைாதார 
அகெச்சர் மைௌரவ சன்ன ஜயசுென அவர்ைளிடம் மைாழும்பில் 
கையளிக்ைப்பட்டது. இத்மதாகுதி ெருந்துப் மபாருட்ைள் தபராதகன 
தபாதனா கவத்தியசாகலக்கு வழங்ைப்படவுள்ளன. இலங்கை 
ெக்ைளின் நலன்ைளுக்கு இந்திய அரசாங்ைம் வழங்கும் 
முக்ைியத்துவத்திகன இவ்வாைான பல்தநாக்கு அடிப்பகடயிலான 
உதவிைள் நிரூபிக்கும் அதததநரம் அயலுைவுக்கு முதலிடம் ெற்றும் 
பிராந்தியத்தில் அகனவருக்கும் பாதுைாப்பும் வளர்ச்சியும் என்ை சாைர் 
தைாட்பாடு ஆைிய இரட்கட மைாள்கைைளின் அடிப்பகடயில் 
இவ்வாைான மசயற்பாடுைள் வழிநடத்தப்படுைின்ைகெ குைிப்பிடத்தக்ைது. 
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